
 

 

 

 

 

 

Acta de la reunió de la Junta Directiva de l’AMIPA de l’IES Binissalem  

Sessió: ordinària. 

Data: 6 de novembre de 2018  

Hora: 19:30 h  

Lloc: IES Binissalem  

Assistents:  

President; Joan Mateu Prats Coll. 

Vice-Presidenta; Joana Artigues i Rebassa.  

Tresorera; Laura Beneyto Bellver.  

Secretària; Catalina Pons Bestard. 

Vocals; Francisca Pol Fiol i Amanda Mudoy.  

Seguidament es procedeixen a tractar els assumptos inclosos a l'ordre del dia 
de la convocatòria;  

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió de dia 18 de setembre de 2018. 

Es sotmet a aprovació l'acta de la sessió anterior i s'aprova per unanimitat dels 
assistents. 

 



 

2.- Problemàtica transport escolar pels alumnes de Consell i Alaró. 

La Sra. Laura Beneyto procedeix a explicar als assistents els problemes que hi 
ha hagut en el tema del transport escolar pels alumnes que venen d'Alaró i 
Consell, problemes que han estat motivats essencialment per l'empresa que es 
va adjudicar la contractació del servei de transport escolar. 

3.- Utilització del GESTIB; jornada de formació. 

Els representants de l'AMIPA procedeixen a explicar els assistents que en 
aquest curs escolar l'IES Binissalem esta promovent l'eliminació per complet de 
les comunicacions mitjançant paper per donar un major impuls a l'ús del 
GESTIB. Des de l'Amipa s'ha insistit a les darreres reunions de l'equip directiu 
la possibilitat de fer unes jornades de formació als pares als efectes de donar-
los a conèixer totes les possibilitats que els pots suposar l'ús del GESTIB. 

Així mateix s'ha insistit en que els professors tinguin actualitzats els 
cronogrames dels diferents cursos als efectes de que els pares pugin saber 
quan tenen els seus fills marcades les tasques i els exàmens que han de 
realitzar. 

També es va demanar la possibilitat de que es pugin posar-se al GESTIB les 
notes dels exàmens que es vagin fent. 

4.- Dació de comptes de les actuacions realitzades per la Comissió de 
Mobilitat. 

Els representants de l'AMIPA a la Comissió de Mobilitat procedeixen a explicar 
les reunions que s'han dut a terme. Explica que ens trobem en una zona del 
poble amb gran afluència d'infants ja que en el mateix indret tenim d'Institut, 
una Escola d'Educació Primària i el Poliesportiu Municipal. 

S'explica que s'han fet diverses reunions amb els representants de 
l'Ajuntament, la Policia Local, l'AMIPA del CEIP Binissalem i els enginyers, als 
efectes d'analitzar quines serien la millor solució. D'aquestes reunions 
únicament dir que s'han fet petites millores però sense afrontar el problema de 
forma definitiva.  

Els representants de les AMIPAS dels centres han presentat diverses 
propostes però han estat refusades pareix que l' interès principal es sempre la 
fluïdesa de la circulació envers de la seguretat dels vianants que en el nostre 
cas son sobretot infants. 

5.- Dació de comptes de l'estat de les obres d'ampliació de l'IES 
Binissalem. 

 



Es comunica als assistents que les obres d'ampliació de l'Institut segueixen el 
ritme previst i que segons el cronograma de l'empresa s'espera que en el mes 
de juliol estiguin finalitzades. 

6.- Proposta de l'AMIPA de l'IES Binissalem per la realització de tallers 
pels pares i alumnes. 

Els representants de l'AMIPA comenten que volen organitzar tallers per infants i 
pares en relació al tema de les addiccions. 

Les xerrades podrien anar a tractar els següents temes: 

- Curs de sexualitat sana. 

- Micromasclisme. 

- Tema de xerrades per l'ús del mòbil.  

Per altre part, els membres de la Junta comuniquen als assistents que des de 
la Junta Directiva del centre ens han demanat si com AMIPA podem ajudar 
amb l'adquisició dels Chromebook. Nosaltres com Amipa vàrem comunicar al 
centre que no acabàvem de veure clar el tema de la nostra col·laboració. 

En quant al tema de projectes s'informa als pares que l'IES Binissalem ha estat 
escollit com a centre de referència amb el tema dels projectes. Els pares 
manifesten les seves inquietuds en relació al funcionament dels projectes. 

7.- Dació de comptes de l'estat de la Tresoreria. 

La Tresorera de l'AMIPA informa de que el saldo del comte a dia d'avui es de 
8.770,28 €, i el número de socis son 200 famílies. 

8.- Torn obert de paraula. 

Una mare assistent a la reunió donar a conèixer unes queixes relatives al mal 
comportament que hi ha a dues classes de tercer d'ESO, concretament al grup 
D i E, manifestant que hi ha professors que no saben imposar-se als alumnes, i 
tota la classe pateix la falta d'ordre que hi ha dins la classe de l'assignatura de 
Física i Química. 

Els representants de l'AMIPA manifesten que posaran en coneixement de 
l'equip directiu aquests fets. 

 

I no havent mes assumptes que tractar, s'aixeca la sessió, a les 21 hores.  

 


